
Важност на Условите и предмет на осигурување
Член 1

(1) Овие услови важат за осигурување на градежни објекти и предмети 
сместени во нив, кои се осигурани од уништување или оштетување од 
ризикот земјотрес.
(2) Доколку посебно се договори и се плати додатна премија за осигурување, 
овие услови важат и за осигурување на прекинот на работа (шомажно 
осигурување) како последица на земјотрес :
(3) Предмет на осигурување по овие дополнителни услови може да бидат 
само оние предмети кои се осигурани од основните ризици опфатени со 
осигурувањето од пожар и некои други
опасности:

Обем на опасност од земјотрес и примена
Член 2

Осигурувањето според овие  Услови овозможува осигурителна заштита  од 
разорно дејство  на земјотрес, кој со својата  сила  ги оштети  или  уништи 
осигураните градежни објекти и предмети.
Овие Услови се применуваат во согласност со:
1. Условите за осигурување од пожар и некои другиопасности;
2. Условите за осигурување на објекти во градба;
3. Условите за обезбедување објекти под монтажа;
4. Условите за комбинирано осигурување на електронски сметачи, 
процесори и сл. опрема;
5. Посебни услови за комбинирано осигурување на домаќинства;
6. Условите за осигурување од опасност од прекин на работата поради 
пожар и некои долги опасности.

ОБЕМ НА ПОКРИТИЕ
Член 3

Во смисла на овие  Услови, под земјотрес се подразбира поместување 
на земјиштето предизвикано од природни процеси во земјината кора. 
Земјотрес со разорно дејство се смета земјотрес со интензитет од 6 (шест) и 
повеќе степени според скалата на Мерцали-Цонцани-Сиеберг (МЦС скала). 
Осигурувањето според овие Услови нуди осигурителна заштита за штети од 
пожар и експлозија настанати како последица на земјотрес.
Во  смисла на  овие   Услови,  сите  поместувања  на  земјиштето,  од  ист 
епицентар кои се манифестираат во рок  од 72 часа,  почнувајќи од прво 
регистрираното поместување на земјиштето, главниот  удар  и ударите во 
фаза на смирување на тлото, се третираат како еден штетен настан. Степенот 
на интензитетто на земјотресот на местото на осигурените ствари се цени 
според последиците од разорувањето дефинирани во МЦС скалата. Во 
случај кога степенот на интензитетот не може со сигурност да се оцени, 
осигурувачот е во  обврска да обезбеди доказ  од  надлежна институција 
(Сеизмолошки завод на Р.Северна Македонија)
Со осигурувањето по овие  Услови опфатени се штети од уништување 
или конструктивно оштетување на осигураните ствари.Под конструктивно 
оштетување на осигураните предмети се смета  деформација, пукнатина, 
кршење на  пооделни витални  делови на  објектот,  уреди, инсталации и 
сл. без кои објектот,  уредите, инсталациите и сл. не можат да се стават во 
предвидена функција и безбедно да се користат.
Со  осигурувањето по  овие  Услови  опфатени се  последични штети  на
осигураните ствари  поради изливање на  течности и гас од  инсталации 
оштетени од земјотресот.

ИСКЛУЧОЦИ
Член 4

Со осигурувањето по овие Услови не се надокнадуваат:
1.     Нарушување на естетскиот изглед на осигураниот предмет.
2.    Центрирање, испитување и пуштање во работа на уреди  кај кои не 
настанало оштетување на виталните делови.

3.     Испитување и пуштање во работа на инсталации од сите видови.
4.     Кршење на стакло од сите видови.
5.     Санирање  на  пукнатитни земјени  објекти   кои   не  ја  загрозуваат 
стабилноста или функционалноста на објектот.
6.     Санирање на пукнатини сите  делови на градежните објекти  кои  не 
влијаат на стабилноста на тој дел или на целиот објект.
7.     Санирање на малтерски пукнатини од сите видови.
8.     Санирање на пукнатини на керамички и други обложни плочки.
9.     Молеро-фарбарски и собосликарски работи на градежните објекти.
10.   Штети кои ќе настанат како резултат на земјотрес со интензитет испод
6 (шест) степени по МЦС скалата.
11.   Штети кои се предизвикани со човечка активност како експлозија од 
конвенционална и нуклеарна направа.
12.   Штети  кои  се  предизвикани од  потреси кои  се  предизвикани во 
рудници.
13.   Штети кои се предизвикани со загадување на објектите од некј опасен 
материјал кој е испуштен или како и трошоци за деконтаминација.
14.   Штети   кои   се   предизвикани  со   дејство   нуклеарна енергија  и 
радиоактивна контаминација.
15.   Штети кои се јавиле на фрески, мозици и други украсни додатоци на 
објектот.
16.   Трошоци за спасување на имотот и поправки.
17.   Индиректни штети.

ФРАНШИЗА
Член 5

(1) Ако не е поинаку договорено, осигуреникот учествува во секоја штета со 
одбитна франшиза во висина која е наведена во полисата за осигурување.
(2) Франшизата се пресметува како процент од сумата на осигурување, 
која се однесува поединечно за секој градежен објект, односно на збирот 
на сите осигурани предмети во секој градежен објект. Кај штети настанати 
заради прекин на работа, франшизата се пресметува од вкупната сума на 
осигурување наведена во полисата за осигурување

Член 6

Составен дел на договорот за осигурување склучен според овие 
Дополнителни услови за осигурување се Општите услови за осигурување на 
имот, а доколку нивната содржина е во спротивност со овие  Дополнителни 
услови, се применува соодветната одредба од овие Услови.
За се што не е предвидено со овие Услови важат одредбите на  Општите 
услови за Осигурувањена имот и наведените услови во член 1 од овие 
Дополнитени услови.

Член 7

Орган надлежен за супервизија на друштвото за осигурување е Агенцијата 
за супервизија на осигурување до која осигуреникот ,корисникот или трето 
лице може да се обрати до допис или барање за заштита на своите права, 
поднесување на жалби или претставки.

Член 8

Во случај на спор во врска со примената на овие Услови во поглед на 
односите помегу осигурувачот и осигуреникот/корисникот на осигурување 
или трети лица  за извршувањето, обемот  и пристигнувањето на обврските 
ке се примени  Закон за облигациони односи ,Законот за супервизија на 
осигурувањето и другите важечки законски и подзаконски акти.

Дополнителни услови за осигурување  
од опасност од земјотрес
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